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Hlava
s velk˘ma
kulat˘ma
oãima
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Bišonek – bichon frisé
Patﬁí k tûm nemoha plemenÛm, která nebyla vy‰lechtûna ani pro úãely lovu
ani kvÛli hlídání ãi hubení hlodavcÛ, ba ani za Ïádn˘m jin˘m praktick˘m
úãelem. OdjakÏiva tu byl jen a jen proto, aby lidem pﬁiná‰el radost.

S

lovo bichon vzniklo s nejvût‰í
pravdûpodobností z francouzského slova bichonner, coÏ znamená
rozmazlovat, h˘ãkat. UÏ tím je ﬁeãeno
mnohé.

‰ích se lidem na‰tûstí zÏelelo a rozebrali
si je mezi sebou. Tímto zpÛsobem se tedy
bi‰onci dostali „ze zámku do podzámãí“,
mezi chudé lidi. Je pozoruhodné, jak dobﬁe se dokázali této obrovské zmûnû pﬁizpÛsobit. Z luxusních zámeck˘ch pejskÛ
se stali varietní a cirkusoví umûlci, kteﬁí
se se sv˘mi pány kodrcali z jedné ‰tace na
druhou a uÏasl˘m divákÛm pﬁedvádûli
krkolomné kousky. Snad na základû tûchto zku‰eností se zrodila do dne‰ních dnÛ
pﬁetrvávající vitalita a odolnost, kterou by
u tûchto na první pohled kﬁehk˘ch psíkÛ
nikdo neãekal.

Foto Martin Smrãek, Petr Dvoﬁák, archiv K. Dlabalové

Miláãci ze Stﬁedomoﬁí
Bi‰onci nemûli po dlouhá staletí jin˘ úkol
neÏ slouÏit k potû‰e a obveselení sv˘ch
pánÛ, kteﬁí se rekrutovali pﬁedev‰ím
z tûch nejv˘‰e postaven˘ch kruhÛ. V‰ichni bi‰onci pocházejí ze Stﬁedomoﬁí,
z oblasti nejvyspûlej‰í civilizace, kde si
lidé, alespoÀ ti nejbohat‰í, vzhledem
k pﬁízniv˘m klimatick˘m podmínkám
podporujícím rozvoj hospodáﬁství mohli
dﬁíve neÏ jinde dopﬁát dûlat vûci „jen tak".
Pokud bychom v Evropû hledali místo,
kde vznikla idea psÛ coby spoleãníkÛ bez
ohledu na bezprostﬁední uÏitek, pak to
bylo právû v tepl˘ch a úrodn˘ch oblastech kolem Stﬁedozemního moﬁe.
Zmínky o bi‰oncích nebo jim podobn˘m
psících se objevují jiÏ od 15. století. Maltsk˘ psík je dokonce zmiÀován jiÏ v antice
(napﬁíklad Aristoteles, 4. století pﬁed
na‰ím letopoãtem). Malého bílého chlupatého mazlíãka pr˘ mûla i egyptská královna Kleopatra.
Od stﬁedovûku se tito pejskové zaãali objevovat i jinde v Evropû. Nejvíce se vyskytovali ve Francii, kam se dostali moÏná
z Itálie, moÏná z jiné stﬁedomoﬁské zemû,
nejpravdûpodobnûji v‰ak z Kanársk˘ch
ostrovÛ, odkud je mûli dovézt ‰panûl‰tí
moﬁeplavci jako váleãnou koﬁist. Bi‰onkovi se proto dlouho ﬁíkalo „tenerifsk˘
psík“, své souãasné jméno získal aÏ
v moderní dobû.
V dobách renesance se pﬁedchÛdcÛm
bi‰onkÛ skvûle daﬁilo dob˘vat srdce vzne‰en˘ch francouzsk˘ch dam. Urozené ‰lechtiãny je zahrnovaly svou pﬁízní i pﬁehnanou starostlivostí. Obzvlá‰tû rády
ãesaly, pﬁistﬁihávaly a zdobily jejich krásnou snûhobílou srst, omotávaly je stuÏkami a pﬁipínaly jim stﬁíbrné a zlaté obojky. Pejsánkové si Ïili jako v bavlnce,
nebyli povûﬁováni Ïádn˘mi zvlá‰tními
úkoly. Jedni si ﬁeknou: rajsk˘ Ïivot, druzí:
chudák pes. AÈ uÏ tomu bylo tak ãi tak,
bi‰onek se dokázal poÏadavkÛm ãlovûka

KdyÏ se ﬁekne bi‰onek...
Odchov ‰tûÀat pﬁedstavuje
vÏdy radostnou událost

pﬁizpÛsobit, ale pﬁesto zÛstat vesel˘,
pozorn˘ a pln˘ radosti ze Ïivota.
V období Francouzské revoluce, tedy
koncem 18. století, ov‰em bi‰onci na pﬁízeÀ ‰lechty tvrdû doplatili. Pro revolucionáﬁe se stali jedním ze symbolÛ nenávidûné aristokracie, takÏe nejeden z psíkÛ
doplatil na své pány Ïivotem. ¤ady dal-

KdyÏ se ﬁekne bi‰onek, nemusíme tím
mít na mysli jen kadeﬁavého bi‰onka. Do
skupiny bi‰onkÛ dnes vedle nûj poãítáme
také podobného boloÀského psíka, maltézáãka, havanského psíka, cotona de
Tuléar a také hlavnû stﬁihem v˘raznû se
odli‰ujícího lvíãka. V‰ichni tito psíci jsou
si dodnes. velmi podobní. K jejich rozrÛznûní do jednotliv˘ch striktnû oddûlen˘ch plemen v‰ak do‰lo aÏ v novûj‰í
dobû, minulost mají víceménû spoleãnou.
Kromû podobn˘ch charakterov˘ch vlastností a shodného poslání mají bi‰onci

Bi‰onci jsou pﬁekvapivû
vitální a odolní
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Bi‰onek
je mal˘
bíl˘ pes
ãtvercového
formátu

i dal‰í spoleãné znaky svûdãící o vzájemné pﬁíbuznosti. V‰echno jsou to velmi
malí psi s jemnou del‰í srstí, která vyÏaduje úpravu, nejãastûji bílé ãi alespoÀ
svûtlé barvy, se zavû‰en˘ma u‰ima.

Místo zajíce pﬁiná‰ejí radost
Po staletí nemûli bi‰onci na práci nic jiného neÏ starat se lidem o spoleãnost
a zábavu.
Jsou to odpradávna v˘luãnû spoleãníci
ãlovûka a této hlavní úloze byli po staletí
pﬁizpÛsobováni chovatelsk˘m v˘bûrem,
vnûj‰ími podmínkami i v˘chovou,
podobnû jako tomu bylo u psÛ loveck˘ch,
pasteveck˘ch atd. Není dÛvodu posmû‰nû ohrnovat nos nad „dámsk˘mi mazlíãky“. PoÏadavky kladené na tyto maliãké
pejsky byly sv˘m zpÛsobem neménû
nároãné neÏ u „uÏitkov˘ch" psÛ. Nebo si
myslíte, Ïe je snadné podﬁídit se pravidlÛm dvorské etikety, b˘t zábavn˘, ale
neobtûÏovat, mazliv˘, ale ne vlezl˘,
nechat si bez odporu líbit v‰echny nepﬁíjemné procedury od stﬁíhání pﬁes rozãesávání a zdobení dlouhé srsti a neztratit
pﬁi tom ani na okamÏik dobrou náladu?
Dám‰tí pejskové byli samozﬁejmû vyvolenci tûch nejvy‰‰ích vrstev a své vzne‰e-
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né majitelky neopou‰tûli ani na okamÏik,
sdíleli s nimi spoleãné loÏe a dokonce je
doprovázeli na oficiálních náv‰tûvách
a absolvovali s nimi mnohé dlouhé
a únavné cesty, aÈ uÏ po sou‰i, nebo po
moﬁi.
A z toho, Ïe bi‰onek je schopen roli vûrn˘ch a aÏ za hrob oddan˘ch spoleãníkÛ
zvládat skuteãnû dokonale, tûÏí milovníci
tohoto plemene dodnes.
Bi‰onek je dokonale pﬁizpÛsobiv˘, zcela
neagresivní a totálnû oddan˘ pejsek,
jemuÏ na niãem nezáleÏí tak jako na
tom, aby byl nablízku sv˘m lidem. Velmi
rychle se dokáÏe zaãlenit do chodu kaÏdé rodiny. Nepotﬁebuje dÛm s pozemkem, obejde se bez chození po lese,
V˘stavní stﬁih

nemusíte s ním za kaÏdého poãasí podnikat dlouhé vycházky, není nutno se
obávat projevÛ dominance.
Pﬁitom to není Ïádn˘ pecivál. Na procházky chodí rád, v létû pro nûj není
problém zaplavat si v bazénku nebo
v rybníce. Vá‰nivû rád také vyhledává
hrátky se sv˘mi lidsk˘mi, ale i psími
kamarády. Ochotnû se nechá h˘ãkat, bez
mazlení se neobejde.
V jeho malém, ale robustním tûlíãku se
skr˘vá hodnû temperamentu, ale ne tolik,
aby to pÛsobilo obtíÏe. KdyÏ to nûkter˘
den s procházkou nevyjde, rozhodnû vám
kvÛli tomu neponiãí nábytek. A kdyÏ ho
s sebou vezmete do hotelu nebo do restaurace, ostudu vám také neudûlá.
Jeho typickou vlastností je zvûdavost.
Dychtivû se zajímá o v‰echno kolem, nic
mu neujde a v‰echno ho baví. Snad proto je tak skvûl˘m spoleãníkem dûtí,
s nimiÏ dokáÏe neúnavnû ﬁádit. Nikdy
nereaguje zle nebo agresivnû, vÏdy je
ochoten si hrát a nezkazí Ïádnou legraci.

·a‰ek a komediant
Bi‰onek je mil˘ a inteligentní pejsek, kter˘ je ‰ikovn˘, rád se pohybuje a snadno
se, podobnû jako jeho pﬁíbuzn˘ pudl, uãí
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v‰elijak˘m kouskÛm a cvikÛm. Proto bylo
moÏno se se zástupci rodiny bi‰onkÛ
dost ãasto setkávat u cirkusov˘ch maringotek ãi veãer pﬁímo v ‰apitó. Jak uÏ bylo
ﬁeãeno, v minulostí patﬁili bi‰onci ke
standardnímu doprovodu koãovn˘ch cirkusÛ a varieté i nejrÛznûj‰ích pouliãních
umûlcÛ, k vidûní b˘vali na jarmarcích
i trzích. Právû v té dobû si vypûstovali
Ïivotaschopnost a odolnost, kterou by
jim mohla závidût mnohá vût‰í plemena.
Pﬁesto je bi‰onek ztûlesnûním „pokojového" psa – a nemáme tím na mysli nic hanlivého. Tak jako se ohaﬁ vyjímá nejlépe
nûkde na honu a chrt na dostihové dráze,
bi‰onek je pﬁedurãen k Ïivotu v bytû,
v nejtûsnûj‰ím kontaktu s ãlovûkem.
A kdo by se odváÏil soudit, kter˘ ze psÛ
prokazuje ãlovûku vût‰í sluÏby – zda ten,
kter˘ vzornû dohledává a pﬁiná‰í zajíce,
nebo ten, kter˘ pﬁiná‰í „jenom" radost?

Zdání klame
Bi‰onek vzhledem ke své nad˘chané srsti
na první pohled pÛsobí kﬁehk˘m dojmem
a ze v‰eho nejvíc pﬁipomíná ply‰ovou
hraãku. Zdání v‰ak v jeho pﬁípadû klame.
Chovatelé se shodují na tom, Ïe to je
robustní, odoln˘ a zdrav˘ psík, jenÏ má
nevyãerpatelnou zásobu energie. Ochotnû vás doprovodí na dlouhém v˘letu, rád
se nechá zasvûtit do tajÛ agility i dal‰ích
psích sportÛ. Jeho jedin˘m hendikepem,
kter˘ ho brzdí v aktivitách, je jemná dlouhá srst, která pohybem v terénu pﬁece jen
trpí a do níÏ se s oblibou zamotávají bodláky a dal‰í neãistoty.
Bi‰onci zpravidla netrpí Ïádn˘mi chorobami ani alergiemi. O jejich mimoﬁádné
vitalitû svûdãí i bezproblémové rozmnoÏování: bûÏnû se rodí 3 aÏ 5 ‰tûÀat, v˘jimkou nejsou ani vrhy je‰tû poãetnûj‰í. To je
u mal˘ch spoleãensk˘ch psíkÛ jev spí‰e
v˘jimeãn˘. Navíc rozmnoÏování probíhá
vût‰inou bez problémÛ a fenky b˘vají velmi dobré a starostlivé matky.

Foto Martin Smrãek, archov K. DÛabalové

Bi‰onci na vzestupu
Kadeﬁav˘ bi‰onek neboli originálním
názvem bichon à poil frisé je dnes zﬁejmû
nejznámûj‰ím bi‰onkem. Pﬁitom jeho
standard vznikl pomûrnû pozdû, aÏ v roce
1933, a na velk˘ch mezinárodních v˘stavách v cizinû se s ním ãastûji setkáváme
teprve od konce sedmdesát˘ch let. U nás
se dokonce objevil aÏ v roce 1989 a chov
se zaãal rozvíjet v devadesát˘ch letech
minulého století. Za tûch pár let v‰ak bi‰onek dokázal udûlat skuteãnou „kariéru“. VÏdyÈ ãíslo zápisu v plemenné knize
se jiÏ blíÏí ãtyﬁem tisícÛm!
Zájem veﬁejnosti lze jen pﬁivítat, protoÏe
bi‰onek rozhodnû není Ïádn˘ „potíÏista“

a z jeho strany nelze oãekávat negativní
reakce ze strany nepejskaﬁské veﬁejnosti.
Co se povahy a celkového zaloÏení t˘ãe,
je to naprosto pohodov˘, bezproblémov˘
pejsek, které lze bez váhání doporuãit
i úpln˘m zaãáteãníkÛm nebo lidem bydlícím ve velkomûstû.

Krása není zadarmo
Jako kaÏdé plemeno i bi‰onek ov‰em má
své „ale“. Na nezku‰ené majitele ãíhá
v jeho podobû men‰í past v podobû sice
krásné, ale na údrÏbu dosti nároãné srsti.
Má spirálovitû stoãenou srst dlouhou
kolem 10 cm, která má pﬁirozen˘ sklon se
kroutit. Pokud tedy majitel touÏí dosáhnout u svého psa k˘Ïeného vzhledu, chce
to dennû dÛkladnû rozãesávat a kartáãovat a také snaÏit se eliminovat v‰echny
vlivy, které by mohly srsti ublíÏit, vãetnû
procházek v hust‰ím terénu ãi za blátivého poãasí. Srst je potﬁebné nejen pravidelnû proãesávat aÏ na kÛÏi, ale také kartáãovat a o‰etﬁovat rÛzn˘mi pﬁípravky.
KaÏdé dva aÏ tﬁi mûsíce se pak zastﬁihuje
do pﬁedem daného tvaru. Není to nic jednoduchého a nejlépe to zvládnou v kadeﬁnickém salonu. Urãitou odmûnou za
nadprÛmûrnou péãi majiteli bi‰onka je
fakt, Ïe na rozdíl od mnoha jin˘ch ple-

Standard krátce
âÍSLO STANDARDU: 215
CELKOV¯ VZHLED: Mal˘ bíl˘ pes

s kadeﬁavou srstí, ãtvercového
formátu, s tmav˘ma kulat˘ma
oãima. âenich je krat‰í neÏ
vlastní lebka, krk pomûrnû
dlouh˘, konãetiny rovné,
ale ne pﬁíli‰ dlouhé.
POVAHA: Bystrá, inteligentní,
uãenlivá, spoleãenská,
pﬁizpÛsobivá, oddaná, zvûdavá
SRST: Hedvábná, jemná
a zkadeﬁená, upravuje se
stﬁíháním. Barva vÏdy ãistû bílá.
VELIKOST: Ideální kohoutková v˘‰ka
25 – 26 cm, váha cca 4,5 – 6,5 kg

men tito pejsci v bytû témûﬁ vÛbec nelínají. Stará srst se zachytává zãásti v kartáãi, zãásti v novû vyrÛstajícím koÏí‰ku.
Maximum pozornosti srst vyÏaduje
v dobû v˘mûny krat‰í ‰tûnûcí srsti za
dospûlou. Odehrává se pﬁibliÏnû kolem
jednoho roku vûku a mimo jiné se projevuje tím, Ïe srst zaãne plstnatût mnohem
více neÏ dﬁív. V této dobû, která mÛÏe
trvat i nûkolik mûsícÛ, je nezbytné psa
dÛkladnû ãesat skuteãnû kaÏd˘ den bez
v˘jimky. Po dokonãení v˘mûny srsti je
díky kvalitnímu chlupu údrÏba jiÏ mnohem jednodu‰‰í. Vût‰inou postaãí ãesání
jednou za t˘den.
PﬁibliÏnû jednou za mûsíc (podle pra‰nosti prostﬁedí, v nûmÏ pes Ïije) je nutno
ho dobﬁe vykoupat a dÛkladnû vysu‰it
vlaÏn˘m fénem. Koupat lze jen psa, kterého jsme pﬁedtím dÛkladnû rozãesali,
jinak by srst po namoãení nenapravitelnû
zplstnatûla. Îe lze pouÏít jen ty nejkvalitnûj‰í psí ‰ampony, se rozumí samo
sebou! A zapomenout nesmíme ani na
zastﬁihávání chloupkÛ kolem oãí. Mûly by
b˘t co nejkrat‰í, aby nedráÏdily oãní bulvy. Srst se udrÏuje krátká také kolem pol‰táﬁkÛ. Samozﬁejmostí by mûla b˘t i úprava drápkÛ
KaÏd˘ by si mûl uvûdomit, Ïe pokud
chce doma mít bílého medvídka, jak˘
mu uãaroval na v˘stavû nebo na obrázku
v ãasopisu, bude to vyÏadovat hodnû
práce. Mnozí lidé to ﬁe‰í jednodu‰e.
SníÏí nároky na vzhled, rozlouãí se
s pﬁedstavou nad˘chané bílé koule
a nechávají svého bi‰onka pravidelnû
zastﬁihovat nakrátko. S krat‰í srstí
nejsou takové problémy, kdyÏ se bi‰onkovi v létû zachce vykoupat, rychleji
uschne, v zimû se na ní nebudou tvoﬁit
snûhové hrudky. A bi‰onek se ze salonního mazlíãka stane obyãejn˘m pﬁírodním pejskem, jenÏ si nebude muset
odpírat Ïádné radosti Ïivota. KaÏd˘
majitel se musí rozhodnout. Mnozí volí
kompromis a svého pejska nechají
nakrátko ostﬁíhat poté, co se skonãí jeho
Lea Smrãková
v˘stavní kariéra.
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